kristillisten kirjojen
kierrätyshylly.
Siitä voi ottaa itselleen
jokusen kirjan kerralla ja
vastaavasti tuoda hyllyyn
itselleen tarpeettomaksi
käyneitä kristillisiä kirjoja.

Maallikkojohtaja:
Vesa Tolin
puh. 050 3249 614
Vantaanpuistontie 19 C 17, 01730
VANTAA
Rahastonhoitaja:
Hilkka Kiivuori
p.044 0719 838
Punahilkantie 5 A 9, 00820
HELSINKI

Seurakunnan toimisto:
Punavuorenkatu 2 B 17,
00120 HELSINKI
helsinki@metodistikirkko.fi
Facebook: Metodistikirkko Helsinki
www.helsinginmetodistiseurakunta.
fi
Pastori: Veli Loponen
veli.loponen@metodistikirkko.fi
puh. 045 129 9009

Seurakuntaneuvoston muut
jäsenet:
Tuula Siimes, tiedottaja, srk neuvoston sihteeri
tuula.siimes@kolumbus.fi
Adwoa Brewu, English ministry
adwoa.brewu@gmail.com
contact number 045 6035943
helsinki.umc@metodistikirkko.fi
Pekka Rajamaa, musiikkitoiminta
pekka.rajamaa@live.com
Aino Kallio, ulkolähetys
aino.kallio@metodistikirkko.fi
p. 050 3411154
Humikkalantie 101 D 20, 00970
HELSINKI

Seurakunnan tilinumero: Nordea
Helsinki, IBAN: FI38 2058 1800 0108 08
Viitenumerot:
Seurakuntamaksut 1122
Lahjoitukset 1135
Lapsi- ja nuorisotyö 1148
Kirjamyynti 1177
Naisliiton osasto 4006
Lähetystyö Intia 4022
Lähetystyö Vepsä 4077
Lähetystyö orpolapset (H2O)7100
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Helsingin Metodistiseurakunta

Kirkkomme ala-aulassa on nyt

Ohjelma
Helmi-maaliskuu 2019

Vapaus ja vastuu
Tammikuun puolivälissä olin Saksassa tapaamassa Euroopan alueen yleiskonferenssiedustajia. Tapaamisessa tutustuttiin toisiimme ja keskusteltiin
helmikuussa pidettävästä yleiskonferenssista. Tämä yleiskonferenssi on kuitenkin
erityislaatuinen. Se on kutsuttu koolle erityisesti käsittelemään kirkon
suhtautumista siihen, että olemme niin jakautuneita näkemyksissämme, jotka
koskevat ihmisen seksuaalisuutta.
Tämä jakautuminen on ongelma erityisesti Yhdysvalloissa. Saksan tapaamisessakin
tuli ilmi erilaiset näkemykset asiasta, mutta viikonloppu meni kuitenkin hyvässä ja
rakentavassa hengessä. Vaikka osallistujat olivat joistakin asioista aivan
päinvastaista mieltä, riitaa ei syntynyt, vaan ennemminkin päinvastoin kaikessa
vallitsi hyvä yhteishenki.
Lauantain iltahartauden aikana pohdinkin kaikkea päivien aikana tapahtunutta ja
vaikka huoli kirkkomme tulevaisuudesta oli jollakin tavalla konkretisoitunut, kun
näki kuinka kaukana toisistaan osa näkökulmista oli, sydämeni täytti myös ilo. Ilo
kirkostamme ja sen erityislaatuisuudesta, joka on Jumalan suuri lahja.
Tällä hetkellä metodistikirkko kattaa yli 120 maata ja yli 12 miljoonaa jäsentä.
Olemme todellakin globaali kirkkokunta. Mielestäni yksi asia, mikä on kirkkomme
pitänyt yhdessä ja sen lähetysnäyn voimissaan, on ollut metodistinen vapaus.
Vaikka kirkollamme on virallisia opillisia kantoja, ne eivät ole ehdottomia.
Kirkkoomme mahtuu niin lapsi- kuin aikuiskasteen kannattajat, karismaatikot ja
vähemmän karismaatikot.
Toki metodistikirkossakin on luovuttamattomia opinkappaleita. Ne koskevat
pelastusta. Siis Jumalaa, Jeesuksen olemusta ja työtä, sekä pelastusta armosta
uskon kautta. Muut, tärkeätkin asiat, ovat näiden ydinkohtien rinnalla sivussa.
Tässä mielessä metodistikirkko erottuukin monista kirkoista. Usein kirkkokunnat
ovat laatineet uskontunnustuksia Apostolisen uskontunnustuksen tapaan. Niissä
listataan asiat, joita pidetään tärkeinä ja joihin uskotaan. Metodistikirkollakin on
oma uskontunnustus, mutta se eroaa tavanomaisista tunnustuksista.
Metodistikirkon Yhteiskunnallinen uskontunnustus alkaa perinteisesti ilmaisemalla
yhteinen uskomme Jumalaan ja hänen pelastavaan työhönsä pojassaan
Jeesuksessa. Tästä lähtökohdasta tunnustus laajenee kuvaamaan myös sitä, mitä
tuo pelastus saa aikaan maailmassamme. Minkälaista muutosta ja parannusta se
tuo tullessaan.
Sellaisena se toimii muistutuksena siitä, mihin uskomme, mutta myös haasteena
elää tuota uskoamme todeksi. Uskomme ei kohdistu yksinomaan hengellisiin
asioihin ja opinkohtiin, vaan sen pitäisi konkretisoitua arkielämässämme.
Elämänvalinnoissamme ja arvoissamme. Siinä, miten kohtelemme
lähimmäisiämme, niitäkin, joista emme niin paljoa välitä.
Uskon, että tämä piirre kirkossamme on meidän vahvuutemme. Vapaus ajatella,
mutta myös vastuu elää uskoa todeksi aidolla, Jumalaa kunnioittavalla tavalla.
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Veli Loponen
pastori

Maailman rukouspäivän 1.3.
taiteilija Rezka Arnuš

Seurakuntakonferenssi

Maailman
rukouspäivän
hartaus

to 21.3. klo 18-20
Piirikunnanjohtaja Jori Brander
Käsitellään vuoden 2018 toimintakertomus ja tilinpäätös. Tarvittaessa
henkilövalintoja eri tehtäviin.
Kahvitarjoilu. Kaikki lämpimästi
tervetulleita!

perjantaina 1.3. klo 12
”Tulkaa – kaikki on valmista!”.
Hartausohjelma on Slovenian naisten
laatima. Kahvitarjoilu. Tervetuloa
ekumeeniseen rukoushetkeen!

Thursday 21st March at 6. p.m. Local
Church Conference. Discussion about
official matters, e.g. the annual report
and financial statements from year 2018.
Everyone warmly welcome! Coffee/tea

Paikka: Herättäjäyhdistyksen Seuratupa,
Salomonkatu 17 D, 2. krs, 00100 Helsinki.
Tulo-ohjeet: Kampin metroaseman
A-sisäänkäyntiä vastapäätä, Autotalo,
lasiovi ja summeri/ovipuhelin
K-marketin ikkunoiden välissä. Hissi on
Autotalon B-rapussa (kulku pääovista
marketin ja Kelan välistä).

Marttyyrien Ääni ry:n toiminnanjohtaja

Hannu Lahtinen vierailee

Paastonajan rukousillat

suomenkielisessä jumalanpalveluksessamme sunnuntaina 31.3 klo 11.00.

kirkolla perjantaisin 7.3.- 12.4.
klo 18 - 19.30
(ei torstain Raamattu tutuksi -iltoja tänä
aikana)
Paastonaikana on hyvä hiljentyä
rukoukseen. Tervetuloa!
1 Piet. 5:6-7 Nöyrtykää siis Jumalan
väkevän käden alle, niin hän ajan tullen
korottaa teidät. Heittäkää kaikki
murheenne hänen kannettavakseen,
sillä hän pitää teistä huolen.

Marttyyrien Ääni ry. (ent. Stefanuslähetys) palvelee vainottuja kristittyjä eri
maissa ja tiedottaa heidän tilanteestaan.
Hannu Lahtinen on toiminut itse
aiemmin lähetystyössä Lähi-Idässä.
Jumalanpalveluksen jälkeen on
mahdollisuus ostaa aihepiiristä kertovia
kirjoja.
Järjestön toiminnan perustana on
kohdassa Hepr. 13:3 esitetty kehotus:
”Muistakaa vankeja, niinkuin olisitte
itsekin heidän kanssaan vangittuina;
muistakaa pahoinpideltyjä, sillä onhan
teillä itsellännekin ruumis.”

Lent Prayer Evenings on Fridays March 7
to April 12 at 6 p.m. Welcome to pray
together! (No Community Fellowships
evenings during the Lent)
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....from page 3...My Faith Story
Abel. The older one, Cain, killed his younger
brother...”
He was telling the story by placing the cut out
drawings on the cloth he hang on the black
board. At the end of every statement, he
arranged the pictures appropriately, to reflect
his story. He then showed us a picture of dead
Abel and said in our dialect, “the wages of sin is
death”. After that, he rearranged the pictures
(with Jesus on the cross) and said that God
sent His only Son, to die for us, so that we
would not have to die, even though we are all
sinners. Then He said, “the gift of God is
eternal life” through Jesus Christ.
This realisation breathed a breath of fresh air
on me. I felt freer and wanted to live for God
with all thankfulness. I went home very happy
and always obeyed my parents with so much

joy. My life took a turn in so many ways. I will
not be able to share everything due to space.
But as a boy, aged 5, I saw that joy transferred
into everything I did and I was able to do them
very well, to the glory of God.
Dear God, I'm forever grateful to you, I'm
forever grateful for the cross: it reminds me of
your sacrifice for me and also that you are still
the Lord, the Lamb of God, that takes away the
sins of the world. Thank you, that all who will
accept You today, as their Lord and Saviour,
shall also have eternal life in Your kingdom, in
heaven. Amen.
.
by Paul Brewu Jr
Jutun suomennos luettavissa osoitteessa
www.helsinginmetodistiseurakunta.fi (linkki
etusivulla)

Kirkon
sähköinen
uutiskirje
Haluaisitko saada tietoa koko kirkon
tapahtumista ja ajankohtaisista asioista?
Rauhan Sanomien ilmestymisen
harvennuttua (4 x vuosi), pastori Veli
Loponen ryhtyy toimittamaan
sähköpostiuutiskirjettä, joka toimii
osaltaan kirkkokuntamme
tiedotuskanavana. Jos haluat päästä
postituslistalle, ilmoittaudu Velille
(yhteystiedot takakannessa). Uutiskirje ei
maksa mitään ja sen voi tilata, vaikka ei
olisi kirkkomme jäsen.

Rauhan Sanomia
Kirkkokuntamme perinteikäs lehti jatkaa
ilmestymistä nyt pelkästään suomenkielisenä. Tilaamalla tuet Suomen
Metodistikirkon julkaisutoimintaa. Hinta
on 35 euroa/vuosi (4 numeroa). Tilauksia
ottaa vastaan Eevi Pöysti, puh. 0400255332 ja (työ) 03-7662915. Ensimmäinen
numero (vuosikalenteri) on jo ilmestynyt;
muutamia irtonumeroita on vielä
saatavana seurakunnasta 10 euron
hintaan.
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My Faith Story by Paul Brewu Jr
of study: my father was at the Theological
Seminary and my mother was at the
Vocational Institute. They both graduated that
same year, in June. My father was stationed in
a town about one and half hours drive from
Kumasi (the place was called “Asokore”). Then
about July/August of that same year, we were
settled at Asokore, my father's first station. He
was there as a reverend minister of the Ghana
Methodist Church. At this point, the whole
family was together; five children and our
parents – making seven in all (the next two of
our siblings were born during our stay at
Asokore).
I had never been to school before, and I was
already five years. Now living in a manse, it was
obvious that our lifestyle was going to be
church, home and school. I had a lot of
excitement that we were together and was
equally excited to step into school. I was also
excited that I could go to “Sunday School”: it
was different from normal school and seemed
to have a different kind of fun. I often wanted
to be in church, Sunday after Sunday.
Then one day, the teacher spread a cloth on
the black board. He put four pins in the four
corners to keep it still. He then cut out
drawings from a Bible story book and arranged
them on a table. He begun to tell the story of
man: “God created man, Adam and Eve. They
had children; one was Cain and the other was

In 1983, I was living with my mother's cousin in
Ghana, West Africa. In that year, a severe dry
spell and bush fires resulted in a grim famine in
the country. The Nigerian Aliens Expulsion
order in late January, sent home many
Africans, including Ghanaians. Many loaded
ships arrived at a nearby city harbour, Tema
harbour and many lives were lost due to the
overloaded boats on that route. With famine
and more people arriving in the country, the
then military government ran a programme to
solve its own problems: the strategy was to
make everyone enjoy food and commodities
at one price but its implementation went
haywire.
From January to June of that year, this was my
world: I knew the existence of God, I knew we
needed to go for mass (Catholic) on Sundays,
but then I understood that we get help or
answers to our prayers by consulting small
gods. My auntie (my mother's cousin) took us
to church on Sundays and in the course of the
week, we visited the shrine about twice. A visit
to the shrine could mean coming home with
food. This drove the interest in visiting the
shrine northward. My elder brother and I
learnt the dance of the fetish priests, we learnt
their drumming and we would practice them
at home.
In that year, which was be the academic year
1982/1983, my parents were in their final year
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To page 6...

Maaliskuu

Helmikuu
pe 1.2. klo 18:00 -20:00 Community
Fellowship, Espoo
klo 18:00 -20:00 Community
Fellowship, Helsinki & Vantaa
su 3.2. klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus,
kaksikielinen, Bilingual Communion
service
ti 5.2. klo 18:00-20:00 Lähetyspiiri
ke 6.2. klo 12:00 -13:00 Päivärukoushetki
to 7.2. klo 18:00 -20:00 Raamattupiiri

pe 15.2. klo 18:00 -20:00 Community
Fellowship, Espoo
klo 18:00 -20:00 Community
Fellowship, Helsinki & Vantaa
su 17.2. klo 11 Jumalanpalvelus (englanniksi,
tulkataan suomeksi). Bilingual
Sunday Service.
ke 20.2. klo 12:00 -13:00 Päivärukoushetki
to 21.2. klo 18:00 -20:00 Raamattu tutuksiilta
la 23.2. klo 17.00-20.00 Nuorten aikuisten
ilta (yli 18-v.).

la 9.2. klo 17.00-20.00 Nuortenilta alle 18-v.
su 10.2. klo 11 Jumalanpalvelus
klo 11:15 -12:15 English service
Prayer Hour (pre-service prayer
meeting)
klo 12:30 -14:00 Sunday Service in
English
ke 13.2. klo 12:00 -13:00 Päivärukoushetki
to 14.2. klo 18:00 -20:00 Raamattupiiri

su 24.2. klo 11 Jumalanpalvelus
klo 11:15 -12:15 English service
Prayer Hour (pre-service prayer
meeting)
klo 12:30 -14:00 Sunday Service in
English
ke 27.2. klo 12:00 -13:00 Päivärukoushetki
to 28.2. klo 18:00 -20:00 Raamattupiiri

pe 1.3. Maailman rukouspäivän tilaisuus klo
12, Herättäjäyhdistyksen seuratupa
Salomonkatu 17 D, 2. krs, Kamppi
(ks. erillinen ilmoitus).
pe 1.3. klo 18:00 -20:00 Community
Fellowship, Espoo
klo 18:00 -20:00 Community
Fellowship, Helsinki & Vantaa
la 2.3. klo 17.00-20.00 Nuortenilta alle 18-v.
su 3.2. klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus,
kaksikielinen. Bilingual Communion
Service

Yhdistynyt Metodistikirkko (UMC) järjestää 23.-26.2. St. Louisissa (Missouri, USA)
erityisyleiskonferenssin, jossa käsitellään kirkkomme suhtautumista siihen, miten kirkon
eri alueilla ja eri seurakunnissa suhtaudutaan ihmisen seksuaalisuuteen ja erityisesti
seksuaalivähemmistöihin liittyviin erilaisiin näkemyksiin. Asia on pitkään ollut puheenaiheena varsinkin USA:n metodistikirkossa ja siihen yritetään nyt löytää ratkaisua.
Erilaisia ratkaisuehdotuksia on esitetty, mutta asia on hyvin monitahoinen. UMC toimii
125 maassa ja näkemyksiä on laidasta laitaan. Lisää aiheesta voit lukea Rauhan
Sanomista nro 4/18 aiheeseen perehtyneen pastorimme Veli Loposen kirjoituksista.
Pyydetään Jumalan ja Pyhän Hengen vaikutusta ja läsnäoloa kokouksessa, ja että Jumalan
hyvä tahto voisi tapahtua kirkkokunnassamme.
Rukoillaan Velille ja Kreetalle varjelusta matkalle ja viisautta vaikeisiin päätöksiin.
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18.-24.3. Nuorisotyön viikko
(ke 20.3. ei päivärukoushetkeä)
to 21.3. klo 18:00 -21:00
Seurakuntakonferenssi /Local
church conference
pe 22.3. klo 18:00 -19.30 Paastonajan
rukousilta / Lent Prayer Evening

ti 5.3. klo 18:00 -20:00 Lähetyspiiri
la-su 22.3. - 23.3. Nuorten minileiri kirkolla
ke 6.3. klo 12:00 -13:00 Päivärukoushetki
pe 8.3 klo 18:00 -19.30 Paastonajan
rukousilta / Lent Prayer Evening
la 9.3. klo 11.00 -15.00 seurakuntapalvelijakoulutus, aihe: evankeliointi.
Tilaisuus on avoin kaikille!

ESIRUKOUSPYYNTÖ

Veli Loponen ja Kreetta Heiskari 21.-27.2. matkalla USA:ssa
edustamassa Suomen Metodistikirkkoa

su 17.3. klo 11 Jumalanpalvelus suomeksi
klo 11:15 -12:15 English
service Prayer Hour (pre-service
prayer meeting)
klo 12:30 -14:00 Sunday Service in
English

su 10.3. klo 11 Jumalanpalvelus suomeksi
klo 11:15 -12:15 English service
Prayer Hour (pre-service prayer
meeting)
klo 12:30 -14:00 Sunday Service in
English
ke 13.3. klo 12:00 -13:00 Päivärukoushetki
pe 15.3. 18:00 -20:00 Paastonajan
rukousilta/ Lent Prayer Evening
la 16.3. klo 17.00-20.00 Nuorten aikuisten
ilta (yli 18-v.

su 24.3. klo 11 Kaksikielinen jumalanpalvelus
(englanniksi, tulkataan suomeksi).
Bilingual Communion Service.
ke 27.3. klo 12:00-13:00 Päivärukoushetki
pe 29.3. klo 18:00-19.30 Paastonajan
rukousilta / Lent Prayer Evening
la 30.3. klo 17.00-20.00 Nuorten aikuisten
ilta (yli 18-vuotiaille).
su 31.3. klo 11 Jumalanpalvelus suomeksi,
vieraana Hannu Lahtinen,
Marttyyrien Ääni ry.
klo 11:15 -12:15 English service
Prayer Hour (pre-service prayer
meeting)
klo 12:30 -14:00 Sunday Service in
English
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Ohjelman muutokset mahdollisia. Niistä
ilmoitetaan seurakunnan internet-sivulla:
www.helsinginmetodistiseurakunta.fi ja
seurakunnan tilaisuuksissa.

